
 

CRÒNICA  

 
Primera edició de les Conferències de Barcelona en Epigenètica i Càncer: Reptes, Oportunitats i Perspectives 

 
Bons resultats dels primers fàrmacs epigenètics contra 

la leucèmia  
 

 
• A diferència de les mutacions genètiques, els canvis epigenètics són 

reversibles,  amb les implicacions  en el disseny d’estratègies contra el càncer 
que això implica 
 

• Investigacions recents suggereixen que, en alguns casos, una mutació 
genètica pot iniciar un càncer, però el canvis epigenètics en promouen la seva 
progressió 

 
• La primera de les dues jornades del B·Debate “Barcelona Conference on 

Epigenetics and Cancer: Challenges, Opportunities and Perspectives”  ha 
tingut lloc avui a CosmoCaixa Barcelona 

 
Barcelona, 21 de novembre 2013 – Des d’avui dijous i fins demà divendres 22, 
experts nacionals i internacionals estan reunits a CosmoCaixa Barcelona 
convocats per B·Debate i l’Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del 
Càncer (IMPPC) amb l’objectiu de reunir a investigadors líders en recerca en els 
camps de l’epigenètica i el càncer. A les conferències s’està discutint sobre 
aspectes fonamentals de la biologia del càncer i l’epigenètica, i les possibilitats 
d’explotar aquest coneixement per al desenvolupament de nous tractaments 
contra el càncer.  
 
 
Mecanismes epigenètics  
 
Els canvis epigenètics poden ser induïts per diversos factors externs com són els 
ambientals (per exemple components de l’aire que respirem), l’edat o el tipus 
d’alimentació. Aquests factors poden provocar canvis en la cromatina, que és el 
conjunt d’ADN i proteïnes que es troben en el nucli de las cèl·lules i que 
constitueixen els cromosomes d’aquestes. Alguns d’aquests canvis són 
provocats per l’addició o pèrdua del grup químic metil, el que es coneix com a 
metilació o desmetilació. Segons el Dr. Manuel Perucho, co-líder científic 
d’aquest B·Debate, en el càncer de colon, un dels que més morts provoca, a 
més desmetilació més recaiguda en la malaltia. 
 
Avui en dia moltes enzims que poden modificar la cromatina han estat identificats 
i caracteritzats. El repte és aprofitar aquest coneixement per al desenvolupament 
de noves eines que ajudin a millorar el tractament del càncer. Aquestes inclouen 
eines per a la predicció del risc, diagnòstic i ús de marcadors de pronòstic i eines 
que permeten la selecció de la teràpia més eficaç.  
 
 



Tractaments epigenètics contra el càncer  
 
Els primers resultats demostren la idoneïtat i la viabilitat de la generació d'eines 
basades en el coneixement epigenètic. Les alteracions de la cromatina ja han 
demostrat ser molt valuoses com a marcadors de diagnòstic i necessiten d'un 
major desenvolupament en proves adequades per a l'ús clínic. Els primers 
fàrmacs contra el càncer dissenyats racionalment han començat a mostrar 
resultats en els últims anys. Exemples ben coneguts, són l’Herceptin per al 
càncer de mama, o Gleevec per algunes neoplàsies hematològiques. Segons el 
Dr. Marcus Buschbeck, co-líder científic d’aquest B·Debate, els primers fàrmacs 
que interfereixen amb enzims modificadors de la cromatina per al tractament de 
la leucèmia estant obtenint bons resultats.  
 
Investigacions recents suggereixen que, en alguns casos, un càncer inicialment 
provocat per una mutació en l'ADN augmenta la probabilitat de que produeixi 
metàstasi per canvis epigenètics induïts. En aquest escenari, una mutació 
genètica inicia el càncer, però el canvi epigenètic promou la seva progressió. 
Segons el Dr. Andrew Feinberg, científic participant en aquestes conferències, la 
desregulació epigenètica pot ser un indicador clar de la futura aparició d’un cas 
de càncer.  
 
L’estudi i recerca en el camp de la teràpia epigenètica pot, en un futur, ser capaç 
de tractar més tipus de càncers així com prevenir-ne el seu desenvolupament. El 
projecte del genoma humà ha resultat ser només el començament de la cerca 
per entendre el model molecular de la vida. El focus d’atenció a l’actualitat es 
dirigeix també cap a l’estudi de l'epigenoma. Conèixer com es fa front a aquests 
reptes des dels centres de recerca és l’objectiu d’aquestes jornades de 
B·Debate.  
 
 
B·Debate Centre Internacional per al Debat Científic de Barcelona és una 
iniciativa impulsada per Biocat i l’Obra Social “la Caixa” amb l’objectiu de cercar 
respostes i solucions a reptes i necessitats socials en l’àmbit de les ciències de 
la vida mitjançant la celebració de trobades internacionals d’alt nivell científic. 
 
“Barcelona Conference on Epigenetics and Cancer: Challenges, 
Opportunities and Perspectives” és la primera d’un seguit de conferències que 
tindran lloc a Barcelona els propers 5 anys i que aspiren a convertir-se un una 
referència internacional en aquest camp. L’edició 2014, organitzada per el 
Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer (PEBC) de l’Institut d’Investigació 
Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), coincideix amb el 50è aniversari de la 
identificació de l’acetilació com la primera modificació de les histones.  
 
Organització de les jornades 
 
Demà divendres 22, es debatrà sobre l’epigenòmica i els mecanismes 
epigenètics com a punt d’intervenció terapèutica. 
 
El programa detallat del B·Debate “Barcelona Conference on Epigenetics and 
Cancer: Challenges, Opportunities and Perspectives” està disponible en el 
següent enllaç: 



http://www.bdebate.org/sites/default/files/archivos/debate/bdebate_imppc_epigen
eticscancer_program_111113.pdf  
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